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 ١و.0- 1885 دُلياَو راكشوأ

 اذعلو دعم .هؤوفنكأ ةقياج فو اهيف ةقولغ ىقلقو ةنلث# يف دلك
 راوجلا يف ُُنَراهَم دل ْتآَيَع .ِثيدحلا ٍرْضَعلا يف َنييِمَلاعلا ءابكألا رابك نم

 يف ًةيِلاع ًةئاكم «ةّرخاشلا دكا يف ةتأزجو «ةرداثلا راكْفألا ضْرَع يفو

 ةّيساسألا رصانكلا َنِم ثّناكو ءعَمَجُملا

 ادئاصق» :دهيتُك نم .ةكحرشملاو ةئاوُرلاو ةلاقعلاو ِرْعّشلا يف َعَرَب
 نايزود ٌةروص» «تالاقَم ٌةَعومجَم وهو (1841) 'دصاقم» «(1881)

 يديّلا ٌةَحَوْرِم١ :ةكجانلا ِهِتاَيِحَرْسَم ْنِمو .ًٌةياور وهو (1841) «يارغ

 .(1895) (ريمْرِدْنَو

 ىلإ ىل مي َمَدَقُ نأ انْرمَي يذلا «(1884) اديعّسلا ريمألا» باتك يفو

 ْنِم ةّيرَشَبلا ِسْفَتلا ٍقامغأ يف اَمَع فش ٌةقْوَعُم ٌتادخأ ءٌيبرعلا ئراقلا

 ءاحيإ وق ةراكذأ يطغبل روطشألا ٌتّلوُعلا ُمدحَتْسَي هيفو .ٍلامجو ٍرْيَخ

 .هتاحّفَص ُنّيَرُ يتلا ٌةَعِئاَرلا َُنوَلملا ٌموسُؤلا اًقيوْشَت باتكلا ُديزَيو .امْحَّرو

 «ةيّملاعلا صصقلا» ةلسلس

 نامئّلُس ِكِلَملا ٌزوَنُك - 4 رْثكلا ةَريزَج- ١
 امي َنينامث يف ماعلا َلْوَع ٠١- ا

 ديعلا ٌةكوُشْنَأ - 1

 فاصُقَّصلاو ُحيَرلا 17 ضْألا ٍنِطاب ىلإ ٌةلَر -
 ديعتتلا كيمألا ١ نئكيدم ٌةّصِق - ه

 مالخألا ٌةَريزَج ١5 دوقُفَملا ُملاعلا - 5
 ريخألا ُبراحُملا - ةَنالَّقلا ٌناسْرملا -



 نِقعَسااَريِمألا

 قلظم ريبلأ روتكتلا : داكتعإ

 دلْئياَو راكشوأ : تيدآلا نع

 تروت يلريش َو نوغ :موكسُم

 تاانتب ةّبتكم



 ٌديعّسلا ٌريمألا

 ل يفكلا ْدَي ام لحب هللا ٌابح ءٌباش دي ٌريمَأ ِنامّزلا ميدق يف شيعي ناك

 .ًديِعّصلا ريمَألا» ٌساّنلا ءاعّدف .ًءاكْلا اَمْوَي ٌَفَرَعالو َنْزُحلا اّمْوَي فَي

 هَل اوعئَصو اًميظَع اًنْرُح ُساَنلا َنِزحف .ُيمَألا هيف تام ٌمَْي ءاج ءْنكَل

 ِبَمّذلا نم ٍلائمّتلا ُبايِث ثّكعجم دقو .هب ْمُهْرَكَذُب صاصّرلا ّنِم الاثم

 هبّشلا َديِدَش ُلاَْمّتلا ادب .زوريَملا ةراجج ْنِم نائل ِتلِعُجو صلاخلا

 ةحاس يف َبِصُن ِدومَع َقْوَك هوعَفَر ِهْيَلإ ٌناكّشلا نامْطا اّملو .هبحاصب

 .هتيُ نم ُّْلُك اهؤاننأ نكمل ةئيدقلا



 ونونّسلا ُرويِط رجاهتف دج ٌدراب ٍريمألا كلذ ِدََب يف ِءاتّشلا ٌلْضَقو

 رئاط نأ ماعلا َكِلَذ يف َتَدَح «ْنكل .ةقفاد ةَديعَب َقطانَم ىلإ ٍفيرَكلا يف

 يلاعلا َبَصَقلا ُنَْعَي ناك دل .رويطلا هقافر َعَم ُلَحَْي ل اًريغَص ونونش

 اًديحَو ُهَسْفَت دو اًريخأ .اًماََأ كانُه َفّلَحَتف .تاريخببلا ىدخإب ًطيحمملا

 .قاطو بحي يلا ٍتابَصَقلا َعَدَوو ٍليحّرلا ىلتَعمرأف



 يدَملا ىلإ يلا كلي يف ونونشلا َلَصَو
 ونونشلا ّناك امني !ريمألا يمد َنَْ ءِلاثَتلا دوم مق َقَك رشا
 نلإ هتتبَع َعهَر ءءلم را هيأت ىلَع ْتْطَقَس ماني ْنَأ ُكِشْوُي ُديغّصلا
 هِيَ َعَهَ .ىزخأف ىرخأ أ ةرطق كو ْثْطَقَس هن . ايس ْدجَي ْمَلف ءامّسلا
 5 ا دو لع ركز رسولا قير زا ٌدهناث
 !َعومُدلا

 (؟َتْنَأ ْنَم١ :ونونشلا َلاق

 «.ٌديعّسلا ديِمألا انآ» :ُلاِثْمَتلا باجَأ

 (؟اَذِإ «.ىكبت ملو» :ونونّسلا َلَأَسَف

 يف ُشيعَأ يتايح يف ُتْنُك .ةَئِزحُم َدهاشَم ْنِم يتئيدَم يف امل يكب
 يلاعلا يناكُم ْنِم ىرأ يّنإف َنآلا اَمَأ .ٍدهاشَملا هذه ْنِم يأ أ ملف رضَق

 «.اًدج ٌنيزَح َكِلَّذِل انأو .ء 5 ْئَش َّلُك

 «؟ةارَت يذلا امو» :ونونّسلا 7

 ٍفَرُغ ىدخإ يفو .ِديعَب رق راش يف اق ايي ىرأ» ١ :ثيمألا باج /

 .ةكلملا تافيصو ىدخإل بَ عنيفة رنا ىرآ تيل

 يعذَتشت لام ملا َدنِع سئل .وواجت ريرض يف ما ضير كَل ةأزمللو



 ىتَملا نأ نأ .ءاملا ىوس ريغّصلا اهنال ُهُمدَقَت ٌءْيَش اهَدْنِعالو اَبيبَط هب

 ْنِم َءارْمَحلا ٌةَرَهْؤَجسلا َعَِتَْت ْنأ ُنيغَّصلا ونونّشلا اهّيأ كَل لَه .ثوميس

 اذه ةَرَداْغُم ىلَع زدفأ ال انآ ؟ةأوملا كلت ىلإ اهّلمختو يِفْيَس ضِْفَم

 «.دومعلاب ِناتَفِصَتْلُم ّيامَدَقَف ناكملا



 يَقَبَس .ةْفّدلا ُتِيَع ,بونجبلا ىلإ ٌرِفاسُم يِّتكَل» :ونونّسلا لاق

 «.يقيرط ُتْعْيَض غرشأ ْمَلاذإو ءرويطلا ّنِم يقافر

 ّقِبإ ٌييْعّصلا ونونشلا اهُيَأ «َكوِجْرَأ» :الئاق رئاطلا ىلإ يملا َلَسَوَت

 ينيمزي ناك ْعُهْضْعَب كالؤألا هكا ينكلو» :ونونّشلا لاق

 ةفئاجعلاب
 «ُديغّصلا ونونشلا اهّيَأ ٌلوِجْرَأ .اًدج ٌضيرَم ُدَلَولا اذه»

 .(طَقَف ةدحاو هليل َكَعَم ىقبأ .سأب ال»

 يف ّرَم .اهب َراطو َءارْمَحلا َةَرَمْؤَجلا ونونّسلا َعَّرتْلا اذكَمو

 .شيعت ةكلملا ٌةَفيِصَو ثّناك ُثْيَح ريبك تيب هقيرط

 :لوقت اهَعِمَسو



 ٌةكيطَب ٌلوسكلا ُةَطاَيَلا كلت .ةّلْفَحلا َتْقَو اًرهاج يبون َنوكي نأ ُلمآ»

 تاوَق َدْغَب الإ اًرهاج ُبْوَّنلا ّنوكي نلف اهِلَمَع يف ُلَجسَعُت مل اذإ .اًدج

 «.ناوألا

 .ةَريقم ملا ةَأَْملا تع 7 ىلإ َلَصَو نأ لإ | ُهَاَيَط ُريغّصلا ونونّلا بات

 تلا اهَكَهْنَأ ْدَق ّناكف ُهُّمَأ ا انَأ ءِريرَس يف ُبْلَفتَي ضيرملا ُدََولا داك

 ٌةَرَعؤَجلا ٌعَضَوو دال َرْبَع ونون رم .اهِلَمَع ةَلواط َقَْ ُمَّْنلا هلع

 َقَْ وح مث ءاهمْؤَت نم ظِقَتسَت امدْنِع اهات أملا يدي نيب ءارغلا
 . هِيَح انجب ب َقَّفَصو ضيرمملا ىتَقلا

 «.ْتَضَقَحْا ةِلاعلا يترارح َّنأَدبال !َنآلا رجلا َفَطْلأ م» :ىّقلا َلاق
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 اًنئاه امو مان مث



 :َلاق ّمُث.ّلعف امب ُهَرْخبِل ديعَسلا يملا ىلإ اًدئاع ونونُشلا ٌراط

 «.دزبلاب ٌروعّشلا يّلياز ْدَقَل .ٌبيرَك ِرَأَ ُهّن
 (.ريَخ ٍلَمَعب تق َتْمق َكّنَأ َكِلذ» :ديمألا لاق

 دالبلا ىلإ ةّرهلا يف اًبغار لاي ال ونونّسلا ناك ْدَقَل ءلاح ّيَأ ىلَع

 .ةئاوكأو ُةثوْخِإ ّلَحَتْرا ٌتْيَح ةّئفادلا

 إف .ُديْعَّصلا ونونّشلا هيأ ءّنآلا ٍبَهْذَتال» :ةيمألا هع

 ةَّدِش ْنِم تكل ةباتكلا ٌلواحُي ُهَِّإ .اهيف ران ال ةدراب َةكْرُع ٌنُكْسَي اًريقُ

 .(ًماعَط ُةَدْنِع 7 دلو .ملَقلاِب كاسإلا ىلع ىوُقيال «دؤَبلا

 رَأ ٌةَرَك هْوَج َعِرَُ أ ْنأ ينُديرْتأ» :الئاق ونونّشلا لس

 ؟دِيلإ اهليخَأو ٌكِفِئَس

 اًباش ىرأ ين

 «.ةدحاوة ةَرَهْوَج الإ ٍِفِئَّسلا ٍضْقَم يف 1 ْض :كيمألا تاج

 «-نيمّنلا زورْيَملاب ناتَعورْزَم امُهَّنَأِ ّيِّيْبَع ىدخإ ٌعِزتلاف

 «(!َكِلَذ ىلَع ىوقأ ال «ْنكلا :ونونّسلا عاص

 «.َكّئم هيلْطَأ ام ْلَعْفا َكوجْرَأ» :الئاق ُديمألا َلّسوك

 ٍنخادّملا ٍسوُؤُر رز قْؤَف د اهب َراطو ِريمَألا يّئَع ىدخإ | ونونّسلا َعَّرتْنا

 .ريققلا ٌباّشلا ةَقْرُع َبْوَص
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 راه ةّقاب يف َةَرَمْؤَجلا َطَقْسَأو ءِفْقّسلا يف ةَحنُف نم َةَقوُعلا َلَكَد

 َدَحَأ َّنَأ َّنَط ٌةَرَمْوَجلا كلت ٌتاَّشلا ىأَر امَدْنِعو .ةلواطلا ىلَع ثّناك

 اًميظَع اًرورش َكِلذ ُهرَس .راهْزآلا ةَقاب عم هَل اهّلَسَْأ هتاباتكب َنيِجْعُملا
 :َلاقو ءلّمأو ةَرارَكب بكي حارو ٌةَعوج َيِسَن ىَتَح

 «اًماعَط يشأ يكُْع راجي عَ ْنَأ عيطَتسَأ َنآلا»



 :َلاقو ٌناَسلا َرَبكلا َِِلِإ َلُقْنيِل ريمألا ىلإ اًدئاع ونونُسلا ٌراط

 ةَرَهؤَجِب ٌكينآو ٍلْقُملا عيبّرلا يف َتِئَلإ ٌدوعأس .ءاقّللا ىلإ ءَتآلاو»

 .«ٌكنئَعل ءاقْرَز ٍةَرَهْؤَجو ٌكِفْيَس ضِْفَمِل ءارْمَح

 ةاتَقلا ٌكْلَب ىرتأ .كانُم ِوُظْنأ .َنآلا ِبَمْذَت ال» :الئاق ديمألا َلَّسَوَت

 اهْيَدَي ْنِم ْتَطَقَس ابلُع ّنكل ؛تيربكلا ٍبكُع عب ْلواحُت ثّداك ؟َريغّصلا

 َتيَلَع .اهنيب ىلإ ٌةوعَت نيح اهوبأ اهّبِرْضَيسو .ةِلاص ْدُعَت ْمَلو نيتكرابلا
 «.اهّلِإ اهكمخَت كو ةيناثلا يِنيَع َةَرَهْؤَج حرت نأ

 راصْنإلا ىلع ىوُفَت ْنَلف َكِلَذ ُتْلَعَم انَأ ُن ْنِإ ٌنكل» :ونونّسلا حاص

 «.ىمغأ ٌنوكتس ا!اَّدَبَأ

 «.َكّْئِم ُهْيَلطَأ ام ُلَعْفا َكَوجْرَأ» :الئاق ديمألا َلَسَوَت

 اهَعّضَوو ِةَريغّصلا ةاتّقلا ىلإ اهّلَمَحو َءاقْرَّزلا ةَرَهْؤَجيلا ونونّشلا َحّرتْنِإ

 ْتَصَكَر َمُ (!اهَلَمْجَأ اما : ثلاقو حرك ةماسيل فلا تمس َتَمَسَتْباَف .اهِدَي يف

 .َنآلا َدعَب اهبِرْضَي ْنَل يذلا اهيبأل اهئَطْعَو اهتئَب ىلإ

 دقو ّنآلا َككْرَت ىلَع ىوُأ ال» :ريمأل َلاقو ءاّدِئاع ونونّسلا ٌراط

 «.امهب ىرّتِن يللا َكِتيَع وكل اًمئاد َكَعَم ىقّبأس . َكَرَصَب َتْدَقَك





 نَع ٍتاياكج ريمأال ونونشلا ىكحتو .مؤَي َدَْب امْوَي ُذَتْسَي ُددَبلا عار

 ونونشلا نكي ْمَلو .ثويطلا هاوخأو هو اهيِإ لككزا يلا ةَفاَدلا دالبلا

 هريمألا ةَْغَو دنع اَلوْرُت نيطَي تاكو .سراق ِدَْب هثيدح ءانْئَأ يف نعي ل

 ةَعِساو َلِزانَم هتالوج يف ىَأَر دقو .ساّنلا َلاوخأ لِ َلُقْنَيِل ةئيدملا َقْؤَق

 .ةريقفلا ٌةريفحصلا ا لم اينْعَألا اهُتُكْسَي

 هونونّسلا ىأَرو .ءاذغلا ٌةَرارَح ٌدقَتفَت ٌةبحاش ٌةَلحان وجو ِءارَقُقلا ءانبَأل ناك

 برا .ءفّدلِ اَبَلَط رشج تت نيَفِصَمْلُم ٍناعِجْطْضَي نلف ءٍمْؤَي تاذ

 ال ْنَأ ْمَلْعَي ْنكَي ْمَل .ثييبلا ىلإ | ٍبامّذلاي امهر نيلْفَطلا َنِم 02

 .ديب ادي رَطَملا تحن ايَشَمو اضن نأ الإ ناك امف .ِْيَلِإ نادوعي امُهَل َتْيَب

 يدع داع ام» :لاقو هادي انْ تزحف نْيَلْفَطلا ةياكج ديما عِمَس

 ةعطق عمت ْنأ َكِيَلَع .صلاخلا بهَا َن ٌةَعونْضَم يبايث َّنكل ٌرِهاوَج

 « .نئكيكشيلا َنيَلْفَطلا ىلإ اهّلِمشَتو اهْئم

 ٍضْمَي ْمّلو .ِنْوَع ىلإ د ديكو يييفلا لم

 ءارّقُقلا ىلَع ْتَعّرُو ذه اهلك هَذا ريمألا باي ثّئاك ىّتح ٌليوَط تف

 ةوجُو َّنأ َرِيَع .اًنهاب اّيِدامَر دومعلا َقْوَف ُريمألا ادبو .َنيجاتخُملاو

 ْمُهُدِعاوَس ْتّدَْشاو ُْهانَجَو تدَرَوت دف ٌةَبِحاش ٌةَلحان ْدُعَتْمَل لافطَألا

 .َنيحِرَم عِراوّشلا يف َنوِبَعْلَي اوُذَحَأو .مُمُداسْجَأ ْثَمَنو



 ريغّصلا ونونُشلا ٍدَسَج يف دبا ُمْفَو َدَمْشاو ءجولّقلا ٌمِسْوَم ءاج ٌمُن

 :الئاق َسَمَهف هتياهن بارتماب سحَأ اًريخأ .ريمألا ُهَيِدَص كوني مَ ُهَنكل
 .اًنيَم ريمألا يّمَدَق َدْنِع َطَقَس مث «ٌزيزعلا ٌديمألا اهّيأ اًعادَو»

 عع
 ناكو .هِرْدَص َلخاد ٌةْيَش َرَسَكْلا َّمُك هاًعادَر» :ُديمَألا باج



 ةحاس يف ٌّيِدَلَبلا سلما ٌءاضغَأو ةّيدّلَبلا ٌسيَِرَرَم «يلاثلا ميلا يف

 يعي

 ةرهاوج ْثّْحا ِدَقَل !انريمأ َرَظْنم َعَْبَأ ام !فيط ايه :ْمُهُدَحَأ فتك
 "ٌُنبَهَّذلا ُهُبْوَل قرسو عوج

 اذه َلْغم ُديِرُت ال !اًنيم اًرئاط هِيَمدَك َنْيب َّنِإ !اورظْنأ» :ُدَحآ عاصو

 «!ًديعَب هيمن نأ انْيَلَع !انُه فما دَّهْشَملا

 الاثنت ةئاكَم ٌميِقُن .اًضِنَأ َلاَثمّتلا َعلَتْفَت نأ ٌنَسْخَألا لج» :ْرَخآأ لاق
2 
 (؟ةّرملا هذه ٌميِقُت ْنَم لاثمت .هْنِم ٌنَسْح أ



 «.اعِبَط نأ يلاثمت» :هرْوَق ْئِم ةّيدلَبلا ٌسيئَر باجأ

 الات هندعَم ْنم اوعّئْضَيِل هَصاصَر اوباذأو ريمألا َلاثمت اولّرْنَأ اذكهو

 ْثْذي مل اًروسكَم اَْلَق لاَئّتلا ّلخاد اودَجَو َلاَمُعلا َّنكَلَرَخآ لجَرِلَرَخآ

 ءاَضِنَأ اًيِمْرَم ديْعّصلا ونونّشلا ناك ٌتَِح «تايافّتلا َنِم ِةَمْوَك قوق هْؤَمرف

 َبَْقلا الَمحو ِناحّنَجُم ِناَفِبَط مويُغلا نْئَب ْنِم طب قليلا َكْلَب يف

 نيَمبَطلا ُدَحَأ َلاقو .ءاضَقلا ىلإ امهب اراطو هَتّيَملا ونونّشلاو روسكملا

 «امُهانْذَجَو دقو ةئيدَملا هذه يف نْئكِيَش ىلْغَأ ْنَع ٌثحِبَتاَنُك) :هقيفَر
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 راهت َدْعَب امهتْئَب ىلإ نْيدئاع ِناباَطَح َناك ْنَأ ٌتَدَح ءنامّزلا يدق يف

 5 َقْوَك ناريسَي امهو ِديِدَش ِددَبب نارْعْشَيو نْئيعُْم اناك .ُّقاَّشلا لمعلا
18 

 يف ٌةْيَش َعَمَل ةأجو ةَدهَفُكُم ٌءامَسلا تّناك ةّباغلا ّنم اجَرَخ امّدْنِع
 1 راو

 .قَْبلا ُهَنَأَك ءاضملا

 اهّنإ - ٌةيواه ٌةمَِت كلف !انيَش َّنَمَت» :نئياطعلا ُدَحَأ لاق

 (!ظحلا تلج
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 ابد دج انَلَعَل .(لَعّدلا) ةَجَرَحلا َكْلَت يف ْتَطَقَس دَقَل» :ُرَحآلا لاق

 (!ُةٌدِجَي ْنَم َكْلِم ٌنوكيسو . اهطوقُس عِضْوَم يف

 امٌمالكو .ناَشّتَمُي احارو ةَجّرلا ٌةَيحان امُّمالك ناباطحلا َضُكَر

 َلَصَوف ِرَكآلا َنِ َعَرْسَأ امُهُدَحَأ ٌناكو . ِبَمّذلاَك عِش ايش ٍديعَب ْنِم ىأَر

 ٌدَجَوف ءادّرلا َفَرَط َدَر مث «.ةيبََذ موجُن وذ م در ُهَّنِإ) :عاص .اّلَوأ

 وجي ناك ُدَقق لم ةبيَحب ُباَطَحلا سك أ .اًئئاه اَمْوَن ماني اَلْفِط هلخاد يف

 .ىنغلا لاح ىلإ | ِرْثَقلا لاح ْنِم هلق اريِثَك الام دجّي نأ

 َلْفَطلا اذه ُكْدَتْلَف .يدالؤَأ ماعطإل يفي ُداكي ال ُهْبيُكَأ ام» :َلاق

 1 «.انم

 (.دزبلا ّنِم ٌتومَيَسف .انُه ُهَكدْتَ نأ عيطتشتال :َآلا ُباَطَلا َباجَأ

 ةَحرَق تابلا ُهُتَجْوَر ْتَحَنَ .هتَب ىلإ ىشَمو ِهِيعارذ ّنْبَب ٌلْفَطلا َلَمَح مّ

 هْيَدَي َنْيَب اًمع ٍلاؤّشلاب ُهْنَردابو هتَدْوَعِب

 د يبل «بئاقلا ٍلْفَطلا نَع ُباَطَحلا َفَشَك

 يفْكَي ُداكي ال هيك ام َّنأ تين !كثيرَأ الد جودا تغام

 «.اندالؤأ ماعطإل
 قش 7

 «.ةديرأ ال !انُه نم ُهْدُخ» :ُثّلاق 4



 ُضْقْرَت تاك اهّنأو ءِبَْقلا ُةَميِقَر ُهَتَجْوَر َّنَأ ٌملْعَي ُباَطَحلا ناك ىف و
 ٌةآزَملا ِتَرادَأ امَنيَي ,بابلاب اًمقاو َرظَمئاف .ِْفَفلا دادتْشا َفْوََح َلفَطلا

 حوتفملا بابلا َرْبَع ْثّبَم ّمُث .راثلا َّقْوَق اًرذق كدحُت ثحارو اهَئْهَط

 ىَلَكَنِا فيك :اهِيْفَت يف ثّلاقو مَدنلاب ةآْرَملا تّسحَأف ٌكّيِديلَج جير

 ذأ :اهجذَرل لوقت ثعرأو 4 هذه لجلب يف لف نع
 «.تابلا ٍقلْغَأو
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 رقد ينم ق1 دلو هي عارم ١ اول عدو
 انيَع ْتَقَرقَرَتف .هتجوز يعارذ َنْيَب لفطلا ٌعضّوو ثتاطحلا لخد

 ٍلْفِط بناج ىلإ ِريِرَّسلا يف ُهْبعَضَو َمُث «لفطلا ِتّلَبَقو عومُذلاب ِةَجْوَّرلا

 .اهِلافطَأ ْنِم

 .ٍقودنُص يف موجُنلا اذ ضيا َءادّرلا اعْضَو يلاتلا مْؤَيلا حابص يف

 .ٍلْفَطلا ٍقْيُع َلْؤَح اهادَجو يبد ةَلسْلِس اًضِنَأ ُهَعَم اعضّوو

 «.اًماعَط امِهِنَمَكب يرَتْشَتو ءادّرلاو َةَلِسْلَسلا ٌعيبت١ :ٌةَجْوَّرلا تّلاق

 ٌُتَحِبَي ُتَحِنَي لبفتشُملا يف يي اًدحَأَلعَ ءانل اكلم اسيل : تاطغلا تاجا

 «.هيَلِإ امُهّددَتف «لفطلا نع

 ةنخل



 از هاو ناكر ةفضؤوو باطلا َعَم موج ُن ٌنْبا شاع اذكهو

 ّنكل نْيَراقْرَز نيو ّيَِعَد ِرْعَش اذ ةعْلطلا ّي ّيِهَب ّناكو .امِهدالَْأ

 ءانئَأ مام ءاعّدالا مئاد ناك ْدّمف .نصحلا لحد ةكسح نكت هيفؤصت

 خوك يفال ءِتامَجّنلا ىدخإ قوق ٍناشيعَي ةَكلَمو كِل نا هنأ باطلا

 َنِيَب َنَسخَألا ِهِسَْتِل لأي نأ اَلِإ ىضْي الو ءاّدعَأ ٌدعاسُي نكي ْمَل .ريقح

 ةيدحلا ىلإ ُبَعْذَي ناك م ايكو ءهِسْفتِب باجغإلا َديِدَش ناكو .ِءايْشَألا

 «!يتَعْلَط ىِْنَأام١ :ٌلوقيو ءِرْبلا ءام ىلع سكنملا ُهَهْجَو ُلَمأَتي

 اهّيِمْدَي ْنَأ داتغا .تاناوّيَحلاو رويطلا َعَم م اًيساق كلذ ىلإ «ّناكو

 اًيِذْؤُم اًريغَص اَدَلَو اح ناك ْدَقَ اها فام اذإ ٌكَحْضَيو ةراجحب

 !اَبِعْرُم

 ةقهؤم تن 3 ناكو . ةيلاب لَو باي يف روجر قلاب ترم مْؤَي تاذ

 «.ةرذقو ٌةَحيِبَق اهَّنإف ءاهْدْدْطَن اولاعَتا :دالْوَألِل َلاقف موجُنلا ٌنْبا اهآَر

 .ةراجحلاب اهيمْي عا

 كَل ْتَلَعَف اذام !ْفَق » :عاص هَكِلَذ ُباَطَحلا ىأَر امَّدْنِع 58

 «؟اهَبِرْضَت ىّتَح
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 .يعْنم ٌعيطَتْسَت ال ! ٍيِهْجَو يف َكَئْوَص ْمَهَْي ال١ :موجُنلا ُنْبا حرَصف

 «.يِبَأ ٌتْسَل َتْنَأ .ءاشأ ام ُلَعْفَأ انآ

 ؛تببلا ىلإ َكّيْلَمَح ةَباغلا يف َكئْذَجَو امَدْنع نكل َكابَأ ٌتْسَل ءال»

 «.اندالؤأ نِم ٌدِحاو َكَنأَكو يتجْؤّرو ان َكانلَماعو

 ثّلاقو ٌةَققاو ْتَرَفَق باّطَحيلا تامل ٌةرَيِقلا ٌةأرَملا َتَعِمَس امَدْنِع

 (؟َكِلَذ ناك ىتَم ؟ةّباغلا يف ُهَئْذَجَو ٌحيحَص١ :ةَمْهَلب



 (.يتّديَس اي ِتاوُنَس ِرْشَع ذم :ُباَطَحِلا باجَأ

 (؟ةيرهَذ ةَلسْلِس هقُُع ٌلؤَحو ,موجُت يذ ضييَْأ ءادرب اًفوفْلَم َناكأ»

 «.يرظنا يات .امهِنَلَع انظقاحو «ٍقودْنُص يف امُهانْعَصَو ْدَقَل مَحَن»

 َوُه اذه» :تّلاقو «قودنّصلا يف ام ْتَآَر امّدْنع اََْأَت هأرَملا َتَكَب

 أ انأو .ِتاوَنَس رْشَع ُذنُم راَرْشأْلا ضْعَب يم ُهَقَرَس ! ينا

 «!ُهُثْدَجَو اًريخأ .نيحلا كلذ

 ع
 «!انُم ُكُّمَأ !اًلاح َلاَعَت» :َلاقو ءموجُنلا ّنْبا ٌباَطَحلا ىدان |
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 ولا اهبايث يف : ٌروجكلا ةأزلا ىأَر امني ْنكل احس دولا ضَكَر

 «!اهذْرطأ ٌةحيبَ ٌةلَوَسَتُم هذه !يّمُأ ْتَسِيَل ه١ :ةحاقّوب حاص ةيلابلا

 ُهنَْقَف يدّلا ينبا َتْنَأ» :ةيكاب ثّلاقو ءاهِيعارذ ٌةئيكشملا ٌةأْرَملا َتّدَ
 خا ب تلا 2

 « كلب َلاعَت .ليوَط نر ُذْنُم

ٍ 6 0 13 1 0 00 2 َلّبَكَأ ْنأ ُدَلَول 5 2 2 15 نأ  ولا 5 
 هيدعع

 .ًةيوَق َةَعْفَد



 .هقافر َعَم بعل موجُتا نَا جرح ٠ ٌةئيزح ةباغلا ىلإ ٌةآرَملا تّداع

 ال نحت ؟تْنَأ نما :ةوحيصت ْمُهو ؛َنيروعْذَم ُهْنَع اودع ةالؤألا نك

 «!اّنَع ْذعَتبِ !كَعَشْبَأ ام !َكُقرْعَت

 يهب نأ ٌفرغأ انأ» :ٍهِسْفَ يف ٌلاقو .هقافر مالك ْنِم موج نبا بج

 ادَهْشَم هآَر ام ّناكو .اهئام يف ُهَتَروص ىرتيل بلا ىلإ هوت مث .ةعلطلا

 ْثلّوَحَتو فضلا ةدوص هبي ب ام ىلإ يِهَبلا ُهْهَْجَو مم

 .كامشسألا فشار 23 ُةبْشُيام ىلإ ٌةَمِع ةئوَسَي



 ديال :َلاقو ءاّمِدان ٌةَطَْل َقَرْطَأ َمُف ؟ يب ٌكِلذ ََعَف ْنَم :عّرمب عاص

 .يتأ اهّنإ ثّلاق يتلا ةأزَملا َعَم ِريْرَشلا يفُوَصَت ٍبَبسب ناك يل ىرج امَّن

 «.اهّلَرِذَتْعَأو اهب َقَحْلأ نأ َيَلَع

 ل

 ٌةَدعاسُت نأ رويطلا َلَأَس «!يمأ !يِنأ» :الئاق ءاهيدانُي ةَباغلا وت ىرج

 .ةراجحلاب انيمْزت َتْنُك» :ٌةلئاق ُهْنَع ُتدَعَتبا َرويطلا ّنكَل « ِءََع روثُعلا يف

 ّضْعَب شريفا .مالّطلا َّلَح ْنَأ ىلإ ةّباخلا يف ُهَْسَب عباتف (!َكّيحتال نحن

 .مانو رجلا قارؤأ

 ْنَع تاناويحيلا ُلأسَي عارو تسب يلاقلا ميلا يف عبات
 «؟يقاس يل َتْوَسَك دقو كدِعاسُأ فيك :ٌدْلُحلا

 ُهَل لاق .هّم

 2 2 5 4 تا 8
 ىلَع كّدِعاسأ ْنأ ينّديرُت فيكف ؛يّمأ َتْلَتَق» :ُباجْنّسلا لاقو

071 
 «؟َكّمَأ داجيإ
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 ُدالؤألا ُهَلوَع َقّلحَتف .ةيزَك يف ُهَسْفَت َدجَوو اهّلُك ةباغلا ىتَقلا ْعَطَق

 ىلإ ٍناكم نم لاقتنا ىتملا َعبات .ةراججلاب ةتومزيو حبل هن َنورَكْسَي
 ثّدمو .اًيفاش اًباوَج ٌدَحَأ ِهطعُب ْمَل ْنِكَل .ّلَح امني هْمَأ ْنَع لأي َرَكآ
 .تاونَس ثالث ءلاحلا ِهْذَه ىلَع ّوهَو هِهَْلَع

 دونجا ُهََقَْأ .ةّيلاع راوْسَأب ةطاحُم ةَريبَك ةئيدم ىلإ ةَكْيَل تاذ َّلَصَو

 .ٌديِرُي مَع ٌءولَأَسو ةّئيدَملا بوب َدْنِ

 «.ىتأ ْنَع ٌتَحِبأ» :ىتقلا لاق

 صْلَخَتلاب ٌةَديعَس ثّناك اهّنأ ثَسخأ» :ْمُمُدَحَأ َلاقو ونجا ٌكَحَض

 َكُديِرُي الف ءانهجَو ْنَع ْبْوْغَأ .اًدج حيت تن كْنِم



 ّنِم َبَرَْقا اًروجع الجر َّنِكَل .َلَحْرَيِل َرادتْساو اًنْرُح ُهَسَأَر ٌقَرْطَأ
 ٌقفاوف .الماع ىتَقلا َنِم ٌدحَتيَس ُهَّنِإ التاق دقت ةَعَطِق مُماطْعَأو دونجملا

 ةَباّوَبلا روبُعب ىتقلل اوحّمَسو «ٌدونججلا

 ىلإ قي ةّقِزَأ يف ىتّقلا داق دقو .اًرجاس ِهِتَقيِمَح يف ٌروجعلا ناك

 ٍوئَك ىلإ ىلا َلَْأو امض اب ٌروجعلا حتت .روجُهَم ناكم ىلإ الَصَو نأ

 ّمُ .ءاملا نم اًيَشو حلا ّنِم م ةرشك هَ َكََتَو ميغ ٍبْطَر (بادزس)

 .اًديحَو ىتَملا اًكرات ىضّمو تابلا َلَمْف
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 ولا َباغلا يف» : َلاقو ىتَقلا ىلإ ٌرحاَسلا ىتأ حابّصلا يف

 ٍضِْألا هَذا نم عطقلا ىدخ ٠ ةَيَهَذ

 ينيتأت ْنَأ َكِيَلَع .رمخألا ِبَمّللا َن ّنِم ٌةَئلاَثلاَو رقص ٍتَهَّذلا

 ل
 ثالث ثَئَّبَخ

 «.ةبْرَص ةقاماصقلا هب كير ْذَأَسف ُلَعْفَت ْمَلاذإ . ضيا بَل

 بايغ َلْبَق ّيَلِإ دوعَت ْنَأ َكِيلَعو» :اَددَهُم َلاقو تابلا ُهَل حَتق َّمُث

 ة:سّكشلا

 شّنفُي ِهِروَق ْنِم ْأَدَبو «ةباغلا ىلإ لوصولا يف ٌةَيوعُص ىتّقلا ٍدجَي ْمَل

 توت .اهذجي مل هتك ٍناكت لك يف شق .ضييألا ذا ةَْطق ْنَ
 هْيَلَع تاكو .بيغملا ىلإ ٌليمَت تآَدَب سل نأ اًديخَأ ىأَرو ؛ٌتاعاسلا

 .باقعلا ىّقَلكَيو بَهَذ نود رجاشلا ىلإ دوعَي نأ

 َةَحْرَص َعِمَس قَدْؤَعلاِ ُمُهَي َناك امّتِيَيو

 ِن اذعلا ديالو كمت لغو ةَحْوَّصلا

 اًقلاع اًبنَأ َدَجَو .ٍرِحاَسلا ٍبَّضَغ ْنِم

 ٌديزيس ُهَرْخَأَت َّنَأ ُمَلْعَ كهل عم

 ّحَفلا تاب ْحَْفَي عَرْشَأف ّّس يف

 (!ٌرُخ َتْنَأف جّرخا «ٌنيكشملا ّبَن وَلا اهّيأ» :الئاق

 ْنَأ ٌعيطَتسَأ ْلَم» :ُهَل َلاقو كاي هذاقْنِإ ىلع ىتَقلا ُبَئرَلا َرَكَش

 «؟ءىَسب ٌكَمِدُخَأ



 اهذجأ ْمَل اذإو .ٌضِيِبَأ ِبَمَد ةعطق ْنَع ُتَحِنَأ» :ىتّقلا َباجَأ

 «.اصلاب يِدّيَس يْيِرْضَيَسَ

 ىلإ ىتَنلا َدَحَأ َمُث «.اهّئاكم ُفرغَأ انأف ءيعّم َلاعَت١ :ُتَئرَألا َلاق

 تّنوَألا ىتنلا َرَكَش .اهعّْذِج يف ٌةأَبَكُم بَمَّذلا ٌةَعَطِق داك ِةَرَجَش

 ٌكوجزأ» :ُهَل لاق يق ةباَوَلا َدْنِع ُهّضَرتْعاو .ةئيدملا ٌةيحان ٌَضَكَرو

 «.اًعوج ٌتْماَلِإو هاَرِبخ هب يِرَتْشَأ لاملا َنم نيش ينطغأ
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 ْنأ يلع ٌةدحاو ٍبَهَد طق الإ يعَم َسِيَل .ٌلام يعَم َسْيَلا :ىتَقلا َلاق

 (.يدّيَس ىلإ اهَّدُحآ

 « مايل ُدثم ماعَطلا قد ْمَل يّنإف !لوجَْأ» :اًياق ُديقَملا َلّسَوَت

 .نْيَدَيلا َرْفَص ِهِديَس ىلإ ّداعو «ضييبألا ٍبَكّذلا َةَعطِق ىلا ٌةاطغأف

 احب م اًبْرَض ُهَبَرَضو وِئَقلا ىلإ ىتقلا ٌرَجو اًديِدّش اًبَضَع ٌرحاَسلا بْضَع

 .ْموَلا ُهَبَلَع يت يكبي ىلا َلَطو

 ِبَمّذلا ِةعْطِقِب ينينأت َموَيلا» :لاقو يلاَقلا حابّصلا يف ٌرِجاَسلا داع

 «قدلج ةلامالك َكْمذَلَج الو ءسْمّشلا بور َلْبك ٍرَكَْألا
 ْدِجَي ْمَل هنكَل ءاًلِصاوَتُم اًنْحَب ةّباغلا يف ثني 3 م مؤيلا َلاوَط ىتَقا لَ

 ناك ْدَقَف يكب َسّلج بيغملا ىلإ ُليِمَت َسْمَّشلا ىأَر امَدْنِعو .اًنيَش

 .ِنيَدَيلا َرْفِص دعي نأ اًمئاخ

 يذلا َبّنرَألا كِل تاكو ؟؟يكبت ل١ :ُهَل لوقت اَْوَص َعِمَس هَأْجَف

 .ُخَفلا نم قباسلا مْؤَيلا يف دق

 ينّدلَجيسو . اهذِجَأ ملف َفْضَأ بهذ طق ْنَع مؤييا َلاوَط ُتَْحَب

 (.يدِّيَس

 كانُمو .ةكزب ىلإ يتلا ّدَحَأ مك «2.ينغبتإ» :ُبَألا لاق

 تتوألا ىلا َرَكَش .ُع عشت ٍبَهَّذلا ٌةَعْطَق ثئاك ءةكربلا عاق يف
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 َُوحَن هج َريِقَقلا َلُجَرلا ٍقيرّطلا يف َلباق هَل .ةئيدملا ةّيجان ضكَرو

 .هزاكم ىلَع

 !ينذعاس َكوجَْأ !ينذدعاس َكوجْرَأ !ينذعاس» :الئاق ُديقَّملا ةادان

 .ةليّللا هذه ادب ثومأس لإ أجلا يل َتاكم الو ةكيدملا َنِم ُتْدرْظ دف
 «.ءارغلا يف َماَنَأ الكل لاملا َنِم اعيش ينطغأ كوجرَأ

 ىلإ اهّدُحآ ْنَأ َىَلَع .ٌةدحاو ِبَمَد ٌةَعطق اّلِإ يعم َسْبَل» :ىتَلا َلاق

 بَعَّذلا َةَعْطَق ىتّقلا ٌءاطغأ اًريخأ .هِتالّسََت يف ّحَلأ َريقَقلا نك

 اًبَّضَع ّبِضَع هِءْيَش ىلَع ْلُْصْحَي ْمَل هنأ ٌرِحاَسلا َدَجَو امَدْنِعو .رَّمْصَألا

 .ماعط نود ُمانَي هكَرَتو قَديِدَس ةَوْسَقِب ىتقلا لو اًديِدَش



 ينيئأت ْنَأ ميلا َكِيَلع» :ىتّملل ٌرحاَسلا َلاق ِثِاَقلا مْوَيلا حابص يف

 «.ةَدَملا هذه َكلتقاسف الإ ءرمخَأل ِبَعَّنلا ةعطقب

 ءالصاوَتم اًمحَب ةاغلا يف ٌتَحِبَي اًضِنَأ مؤييلا َكِلَذ َلاوَط ىلا َّلَع

 . كني سّلَج بيغملا ىلإ ُليمت ىضّشلا ىأَ امدح ايش ذجي مهن
 .هيف تقيل بيرَق ٍريغَص ٍفْهَك ىلع ُهَلدو قنا فج اهناتاعوقو

 عرشأف ءاهنغ تحبي يلا ةعطقلا ٍلهَكلا كلك ني ةيراز يف نقلا دوو
 ةاغا ادي طوق ع امي ْنَأ َلْبَمو ءْنكَل يدش ولا رباعلا ىلزاباوكب

 اًنافْشإ ِهِيَلَع َقَّمْشَأف اسئاي اًليلَع ُديِقَقلا ُهَل دو . ىرخْأ هرم ريقفلاب ىقتلاف

 .رَمْخَألا ِبَمَّذلا ًةَعَطق ةاطغأو اًديِدَش



 ةكيذغلا ويت ىشمو ةضأَر ٌقوْطَأ 8 «.يتياهن ْتَبَرَتْفإ» :هِسْفَل يف لاق

 َنونَحْنَيو ُهْنِم َنوبرتْفَي دونجلا ىأَر ةّئيدَملا ِةَباَوَب ىلإ َلَصَو ّنيحو .ءطْبب

 «!ّيالْوَم» :ٌنيلئاق ءاَلالْجِإ

 يف َرْيَتلا هتعباتُم َعَم :ظحال ُهّنِكل نم ٌنورَكشَي ُْهّنَأ ىقلا َّنَط

 «!ُهتعْلط ىهنَأ ام» :َنيلئاق ُهَلْوَح َنوَقّلحكي َنيريِثَكلا َّنَأ «تاقْدّطلا

 مل ِهَّنِإ ىّتَع ءاَدَدَع ُهلْؤح ُدادْرَي ْمُهُدوهْمُج َّدَحَأ ْلَب ءٌساّثلا ُةْكدَْي مَ

 هَكِلَذ ْنَعاَلَدَب ُهَسْفَ َدَجَو هن ْلب .رجاسلا ِتِيَب ىلَع روثغلا نم ْنَكَمَكي

 :َنيلئاق ىتّقلاب َنيِحَرُم رْضَقلا َّنِم ٌلاجر جَرَحو .ميظَع ٍرضَق باو مام

 «.يسولا ديم هيأ اليوط كانت

 ُنْبا انأ» :لوقي ىتقلا َعَرْسَأ

 «؟ميسولا ريمألاب يّنودانُت
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 ُهَعْرِد ٍلاجّرلا ٌدَحَأ َعَقَر
 :هَل َلاقو ىتّقلا َمامَأ َةَاَرَبلا

 «!رظْنأ»

 ىأَرف عّْدلا يف ىتفلا ٌَرظن

 ُهَلامَج ِدِيَلِإ داع دقو ُهَهْجَو

 «.مؤيلا تآ كن نأ ءامكحلا ان دَقَل .ُةطتْيْملا انُكيلَم َتْنأ»

 ْثَسِيَل يهو .يمأ ْنَع ُتَحْبَأ نإ .ينوكرا مُكوجَْأ» :ىتقلا َلاق
 .ةكيدملا ةَباَوَب ىلإ ةجّكيِل َرادمشا مث ريق ٌةآرْما لَ ةَكِلَم

 ةأزملا امُه اذإف ُهَوْحَن ِنالبقُي اًلججَرو ٌةأَرْما ىأَر ةَطّْللا هِذَه يف

 هِعطق ْنَع ىتَملا ُهل ىَلَكَت يذلا ديفا ُلُجَرلاو هم اهّنإ ثّلاق يلا ٌةريِقَملا

 ا ْثاَّلا يملا

 !يّمأ اي ينيحماس هيأ :َلاقو اًعكار ةَْرَملا

 :الاقو امُهَمامَأ عكارلا ىتَقلا ىلَع امُهَدَي ٌةريقّقلاو ُريقَفلا َّعَّضَو

 «! يي اي 0 هم
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 ةَريقق ةأَرْما الو اًريقق اَلُجَر ري ملف ءامهتلإ تبع َعَقَرو ىتَقلا ضن
 .ًةكلمو اكِلَم ىأَر ْلَب

 «.َكّمأ يه وزه» :ُكِلَملا لاق

 (.كوبَأَوُه اذهو» :ٌةكلملا تّلاقو

 امّدَقو ِرْصَقلا ىلإ ُةاذَحَأ َمُق ءنانحب ُهالّقو ٌةَكِلَملاو كِلَملا ُهَئَضَمْخِإ

 .لّيفتْسُملا كلم ٌنوكي ُهّنأ ُءارَبْخَأو «ٌةرحخاف اًبايِث هَ

 كيم اياده هتَرْسَأو باطلا ىلإ ىتقلا َلَسْرَأ «يلاّتثلا ميلا يف

 قكيدملا ّنِم ُةافَن دف ُديِرَّشلا ٌرحاَسلا اَمَأ نم اًبيرَق اوشيعيل ْمُهاعْدتْساو

 د ا ع .ٌدحأ َكِلَد دعب هب غَمْسي ْمَلف

 حاتم وأ ديف خا ديعَي اَكِلَم ٌدْعَب اميف

 ان



 ىتَملا َديفَح ُبْلطَي َلَسْرَآف ءٍتْؤَملا شارف ىلَت ٌروجعلا كلما َناك

 ناك دف .ُلِبَق نم ُهَدَج ىأَر دق ىتَقلا نكي ْمَلو .َدْعَباكِلَم ٌنوكيس يذلا

 دب كلا هبا تحور مث .هرضَق ْنِم اهدَرَطو هبا ىلَع ضَع ُكَِملا
 نك يف يَّصلا ٌشاعف هِنَْوََألا َكّلهَأ اًضَرَم ّركلو .اًييَص ْثجججْنأو كِل

 .اهدالؤَأ يّبَرَت امك ُهثَبَرو هب ْتَنَتْعا ةريقق ةَرْسَأ
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 هنأ َفَشتْماف هنتا نَع ُتَحِبي َلَسْرَأ ِهِلَجَأ ٌوُنُدِب كِلَملا دك َنيحو

 .اًميسَو اًباش َكاَذَنآ حَبْضأ دق َناك اًييَص ْتَكَرَ اهّنكَل ءثتام

 اص ِهِدَي يف ٌلوْحَيو ِريِقق عار َبايث ُسَبلَي ٍرضَقلا ىلإ ىتَقلا َلَصَو
 0 ا يسال .ةاعّدلا

 َداَجمَّسلا لّمْأكي ار .ةَّبألاو ةَمَطعلاب يحوي ةلؤع ام ناكر: :اهكودتلك

 رْمّرلا َةَيِنآو سس تانادعْمّشلاو َةَرّرَطُملا ةّيريرحلا َرِئاتّسلاو ّرخافلا

 .تازّطملاو مِمّن ةيّضَقلا

 ٌةَرخاف اًبايث ُةْوطْعَأو ٌةاصَتو يعاّرلا باي اوذَحَأ هنأ ُهَيَس ام دش 26 و

 .اهَسَبْلَي

 !َكِلَّدَك مَع َّناكو ن0 ديم ّنآلا َتْنَأ 0 :ِرْضَقلا ناك َلاق

 ةكيقلاب الإ ! ريكفتلا عيطتسمي نكي مل كلم جو دكيس ُهَّنِإ هَل ليق ّنيحو

 ايس اككلم ابوك ةارآ دقق جيووتلا َمْوَي ٍساّنلا ىلع اهب ٌجْرْخَيس 2 يلا

 .يلآللاب انيرُم ًناجّلْؤَصو «توقايلاب اًعّصَرُم اجباتو ءِبَهَّذلا طوي ْنِم

 اهَعَم ْفِرْعي مف جيوُتتلا م ميل ِةقب ةقباَسلا ةََّللا يف ٌراكْفألا

 .مالخألا هتلجاع ىقح مَا يف ٌقرَع نإ امو .ٍليوك قلك دعب الإ مَا

 هْبَلَع ثَّفْطو

 مو



 لالا ّنِم ُديثكلا اهيف ُلَمْعَي اًدج ةَعساو ٍةَعاق يف ُّنَأ ِهمْوَن يف ىأَر

 ُساّنلا هيف ُلَمْعَي «جيسُنلل ٌعَمْضَم ْمَم ةعاقلا َكّلت َّنأ ادّبو .دالؤألاو ءاسّنلاو

 ان .ةيلابلا َةنَلا َباِيّعلا َنوسَبَْي َء ءايتل خلك لجن كد .مِهلاوُنَأ ىلَع

 ةَقبقَرلا مهلمانأب نوطبزيي ُتِيَح ٍلاوُنألا تخت خت ْمُهئاكمف ْمُهْنم ُلافطَألا

 يح ٌةَبحاش ِلاَمُعلا وجو ُتّناكو .غطقنت يلا ٌناطيخلا

 2 و ٍلاونألا جيِجَض َطَسَوو .ءاذغلا َنِم ْمُهيافك اولانَي ْمَل ْمُهّئَكو

 ب يوما ب ْمَل لمعلا

 َباجَأف د اه ةلاشو ِلاَمْعَلا دحأ َبْوُق ُتاَّشلا ُكِلَملا َفَقَوو



 «؟انْيَلَع سمنت ُدّيَسلا ٌكّلَسْرَأ لع ؟ ينبقارُث مِل»

 اتبع 31 :ٌتاَّشلا ُكِلَملا ّلأَس

 اًمأ٠ .هجاح نع شضيفيام واعلان دياب َّنَ اًبايث ةانأ ان 0

 «.نوعئاج

 ) اًدِبَع ّتْسَل َتْنَأ ؟اَذِإ ٌهَدْنَع َدْنِع ْلَمْعَت عل» :ُتاَّضلا كلَملا َنَأَس

 ىلإ اتسم ينأل ِدَِعلاَك ينكل .اًرخ يئسشت تن :لجكلا ب

 يو

 ٌةَركب) كوكَملا ّناكو .لَمَعلا نَع هثيدح ءانْثَأ يف لولا ٍفْكَوَتي مَ

 ني طويحلا َّنَأ ٌباَشلا ٌكِلَملا ظَحالف «بناج ىلإ بناج ْنِم ٌريطَي (ِلْوّنلا

 (؟ُبْوَّللا اذه ْنَمِل» :الئاق َلَأَسف .ٍبََّذلا

 َلَمْعَت نأ انيَلَع .اَدَع حّوَييس يذلا ٌباَّشلا كِلّملِ ُهَّنِإ» :ٌلُجَرلا باج 1

 «.ِر فلا عولط َنْبَق بَْللا رجل دج

 «ّلَمَعلا فق ْنأ هم اًبلاط ٍلَجرلاب ع عاصف َلْوَقلا اذه ُكِلَملا ٌعِمَس

 ير يلو سلوم ندع هموت ْنِم ٌتْوّصلا ُهَطَقْبأَ

 ىلإ ةاعو ٍريرَسلا ىلَ ُهَسْفَت ىمّرف هُدَب هي لَّا َّنَأ فر ِِْوَنةَقرُع
 .ًةيناث : م الخلا ُهئَلَجاع ام َناعْرُسو .مؤّنلا



 ٌموقيو ,ٍفيداجملا ْفَدب ٌُريسَي بكم ِنْثَم ىلع ةَرَملا ذه ُهَسْفَت ىَأَر

 ٍبكْرَملا طَسَو يف ىأَرو .لالغألا ْمُهمادقَأ بكت ِدبَع ُهئاِم ٍفيِدْجّتلاِ

 ولو «ِفيِدْجَنلا نَع ديبعلا ّنِم ٌّدَحَأ َفُكَوَت اذإف ءاَطْوَس ٌلِمْسَي اَلَجَر

 َلَصَو ام َناَعْرُسو .ٍطْؤَسلاِب يراعلا ُهَرْهَط ُلُجَّرلا َبَرَض ءةّدجاو ةَطْحَلِ

 8 ُةعِرشألا ٍتَِأو ةاسزملا تقف ءريغص جيل ىلإ ةكوفلا

 ٌدِبَعلا صاغ .ٍرْحَبلا يف ٌصوغَي ْنأ ادِبَع بكؤَملا ٌناطِبُق َرَمَأ

 طوق ين .ناطبقلل اهاطغأ َةَوْلْؤُل هِدَي يف ُلِمْحَي داعو

 .ناطبُقلِل اًضْيَأ اهاطغأ ىرخأ ةَولْؤُل لِي داعو ٌةيزاث ُدبعلا صاخف

 اًفاهزإ ُادْرَي ٍةََم َّلُك يف ّناكو ءاًرارككو اًرارم ٌصْوَلا ُدِبَعلا َعبات
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 يتلا ةريخألا هولا تاكو .َلَوْطَأ ٍتْقَو ىلإ ٍهِصْوَع يف جاتشيف
 ٌةَطِساو ٌنوكتس ِهِذه» :ُناطبقلا َلاقف ءاهّلَمْجَأو ككلا َربعَأ اهداطضا

 فعر ةاسربلا رمت ةليغو رَمَأ مث «.كِلَملا ٍناجَلْؤَص يف يللا

 .ايغإ تام ْدَق ناك هنأ ءْممَءارَو ةوكرت دَقَف ٌصضاَرَعلا ام .مِهَِوُق ىصُقأب

 مولا ىأَر ُهَّنكل .هْنَطَقْأ رغد حِبَص ِهِمْوَل يف ُتاَّشلا ٌكِلَملا عاص

 .ىرخأ ٌةََم مالخَألا هئلَجاع ام ٌناعْرُسو .مؤّنلا ىلإ ةاعف ههَِقْرُم ةذفانَرْبَع



 رت ىلإ َكِلَّذ َدْعَب لِصَيو «ةباغ يف يشَْي اًديحَو مّلُحلا يف ُهَسْفَت ىأَ
 ٌفاجلا تلا عاق لامر يف نو لاجّرلا تائم ىأرو .ةؤام فَي ميظَع

 هتك «َنيعتُملا لاجّرلا سوو ٌقرْخُت 6 تّناكو .اًلصاوُتم ام
 هلك «توَحتَي اوناك اَمَع ُباّشلا ُكِلَملا فرعي ْمَل .ِلَمَعلا ِنَعاوَُوَي مَ

 تلو .اَدبَأ موقي الو ُعَقَي ْمُهِْم يق هين وسلاسل ب «ٌناك

 ْنِم ٌةَبِعْرُملا يعافألا تَجَركو ءسوؤُرلا َقَْق ُقّلَحُت ءادوسلا دولا

 اخف .نيِنانتلاو ةَفيْحُملا ٌتاروصانيّدلا اهم جَرحَحو ءِنيَطلا ماو نيب

 :عاصو كلل

 (؟َنوَُحِنَيَمَعو هُلاجّرلا ءالْؤَم ْمُه ْنَم١

 راجح ىلع رول َنَْعْسَي ْمُهَنإ) :ِِفْلَخ نم ٌتْوَص ُهباجأ
 «.كلَملا جات اهب ُعّصرُي توقاي

 :ةلأسف آم هدي يف ُلمْحَي اَلْجَر ىأرف ُهَءارَو ُكِلَملا َتّقَتلإ

 (؟كِلَم ّيَأ»
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 ىَأَر امَّدْنِع (.هَرَتْرظْنا» :ُهَل َلاقو ِكِلَملا ِهْجَو يف آملا ّلُجَرلا َعَكَر
 وع 59 9 5 ريل 00

 .ىرخأ ٌةَدَم َطّقْيَتْساو ٌةيلاع َةَحِبَص َقَلْطَأ «ةآزملا يف ُههْجَو ُتاَّشلا ُكِلَملا

 .اًحابَص كاذّنآ ٌتْقَولا ٌناكو

 ارَمُأ ّمُك ءاّمارتخا ايَنَحْنا ناريبك ناطباض كلمملا َةَقْرُع َلَكَد

 طويخب جوسنملا ّيكلَملا َبْوّنلا لِمْحَي ْنَم ءاجف َنيدعاسُعلا ّضْعَب
 .ىلآللاب َنّيَرملا َناجَلْؤّصلاو ؛توقايلاب َعَّصَرُملا جاَنلاو ءِبَمَّذلا

 َقَئالَقلا ةَمالخأ َرّكَذَت ُهَنكَل ءلامجلا يف َهَيآ ُهَّلُك َكِلَذ ُكلَملا ىأرو

 َدْلَقَتَأ لو ءاّبكَلم اَبْوَك َسبْلَأ ْنَلف هىَنَع َءايْشَألا هذه اودعبأ» :لاقف

 «باًناجلْؤَم ّلمخأ وأ اًجات



 اوبيجَتْسَي ْمَلف «ُحَرْمَي َكِلَملا َّنَأ ٌنودعاسُملاو ٍناطِباَّصلا َّنَط
 ٌجوسنَم ُبوَّنلا اذهف !يّنَع اهودعْأ» :اًلئاق ُهَمالَك َرَوَ ُهّنكل .ِبَلَطِ

 ّمُ "يللا ٍبَْق يف ُتؤَمو مك توقايلا ٍبْلَك يفو «مالآلا ٍلْوَن ىلع

 .مّلخلا يف ىأَر ام ُْهَل ىوَر

 الا :هيجاصل امهُدَحَأ سدصو حلا هْجَو يف نيَطباَضا نم ٌلُكَرطَ

 «؟كولُلا َديلاقت ملح دْيكُي لهو !ٌنونجَم هنأ َكَش

 يكف ُكْنَع َليدَب ال ُبَّْنلا اذه .ّيالْؤَم اي» :كِلَملِل ٌطباض لاق ّمُ

 «؟كولغلا ِرَهْطَمِْرَهْظَتْمَلاذإ ُكِلَملا َكّنَأ ٌبْحّشلا فرغَي

 ؟اججات َدَّلََت اذإ الإ اَكِلَم ُكِلَملا ٌنوكَي الأ» :الئاق ُتاَّشلا ُكِلَملا َلَأَس

 ينإف ٍباوَص ىلع ُْكُْك ْوَل ىتَحو سَ َقْوَق ُعَضِي مب ال هلامغأب ُكِلَملا

 ءاًعيمج ْمُهَجورُخ ِتَّلَط َمُث «.جاتلا اذه َدَلَََأ ْنَلو بْوَنلا اذه سبل ْنَ

 اذه ىلإ يمودُق َلَوأ اهْسَبْلَأ ُتْنُك يتلا باتل َيِل بِلا َكوجْرَأ»

 .يعاّرلا اصَت َلَمَحو ِتاَّنلا َكْلب َسبَلَمُت .رضقلا

 «.ٌَكِسْأَر ىلَع اًجات ىرأ ال هَيالْؤَم اي ءْنكَلا :ٌدعاسُملا لاق

 َّعَّنَّصو هتَقْرُع كاَبُش جراخ ْنِم ِءارْمَحْلا دورّولا ٌضْعَب ُكِلَملا َتطَقف

 «.يجات َوُه اذهل :َلاقو هِسُأَر ىلَك ُهَعَضَو اَليلُكإ اهْنِم

 كك



 َتكَم .هراظتلا يف دالبلا ءالبت ناك ٌتِيَح ىزبكلا ةعاقلا ىلإ َجَرَح ٌمُ

 يف ٌساّنلا !َيالَْم اي) :بارْغتْساو ِةََسْهَد فاته ٌةودّهاش َنيح ُءالْلا

 «.انّلك انيَلَع َراعلا ُبِلَجَت َكّنإ .لٌوَسَتُمَك ودئتف َتْنأ اَمَأ «ئهكِلَم راظتلا

 ةَباََب جراخ جوت َجَرَدلا َلَرَنْلَب هباوج ُباَّشلا ُكِلَملا مهطغُي مَ
 ُمِتَن ٌتْيَح خويّشلا ٍرْضَ ىلإ هّجَوَتو هداوج َرْهَط ىطتما َكانُمو .ٍرْضَقلا

 .ىتقلا ٌدِعاسُملا هب ُقَحْلَي ءجيوتلا ٌمسارَم



 «.جْرَهُم هنأ َدمال١ :اولاقو عِراَشلا يف اوناك ْنَم لك ٌكِحَض

 ُكِلَملا انأ ْلَب» :َلاقو ُهلاصح َتَكْوَأ ٌباَشلا َكِلَملا َّنكَ
 .ىتْعَم همالكل اومَهْفَي ْمَلف .ِّنالَثلا همالخأ ْنَع ْمُهَرَبْخَأ َمُث اهْصْفَت ١ 5 2 نق م

 ّيكلملا ِبْوَنلا ءادتذا ِنَع َكعانتْما يف ُنوكي فيك :مُمُدَحَأ َلاقو

 اذإو .َلَمَعلا هاف ٌنْسَن ءانل َنورْفَوُي ٌءايِنْعَألا ؟انل ٌةَدَعاسُم ٍبّعَدملا

 «انغمم لمعت
 ٌدِجَأسو هَلَضْقأ ةَليسَو داجيإل ىعشُنْنآ انيَلَع :ٌتاَّشلا ُكِلَملا باجأ

 .ىضّمو ْمُهَكَرَت مث ليسوا كلِ
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 :ُهَل الاقو ناسراحلا ُهَفَكوَأ خويّشلا رْصَق ٍلَخْدَم ىلإ َّلَصَو امَدْنِع

 (.ُتاَّشلا ُكِلَملا الإ بابلا اذه ْنِم ٌدَحَأ ُلُخْدَي ال .ٌعونْمَم ُلوخّدلا»

 «!ُكِلَملا َوُهانأ» :امهيَمِيَس ٌدعِبُيَرهو ُكِلَملا َباِجَأ

 :جيوتلا َلْفَع ٌسأرَيس ناك يذلا خويشلا سِلْجم ُسِيِئَر لاق

 ْنَأ َلِبَك َكَجيوُنت ٌعيطَتْسَأ ال ؟ّيالْوَم اي ءعار بايث يف َتْنِج َمِل»

 «.ّيكلملا َبْوَنلا َسِبْلَ



 فارشإلل َيِنُيِرْضَق 0 يف اذهك مالك لوقت 7 فئَك» :ُتاَّشلا ُكِلَملا َباجَأ

 سيئر ىوَر ف .يواسكت ودّي سان نأ َتِيِسْنَأ ؟ٌقَحلا قاقخإ ىلَع

 عا داّقلا ةمالخأ خوبّشلا سْلِجَم

 يف َّن أ ٌفرعَأو ُن ٌنوجَع 0 يتب اي ءانأ» : :ةكيزح ةَر ةربتب ُحِبَّشلا لاق

 .ملُلا علت َعْمَم و ال َكّنكَل .ةّلداعلا رْيَغ رومألا ّن ّنِم ٌريِثَكلا مّلاعلا

 يف ةاجّلْؤَصلا عمو ٌكجوتأد :يكلملا كبك نسبلاو دم ٌكوجزأف

 (.كِدَي

 ءابَطحلا ِرَبْثم ٍتاجَرَد َدِعَصو َّمَِّشلا اًرواجتُم ٌباَّشلا ُكلَملا ىشَم

 ءانثألا هذه يف .لذَعلاب ْمُكحَيْنَأ ىل هئيعُي نَأ هللا نم بَلَطو هدي قر
 اقل اة و :ةرديك ورا برغل دونجا عي ةقك لك
 !مكشلاب ريدج دي نإ !هولُتكأ ؟ُلوَسَتُملا

 ٌدَهْشَم ةَطْحّللا كلت يف ٌّعّشأو . 61 ْمُهُمِجاوُي ْمهتَلإُباَشلا ُكِلَملا َتّنَْلِإ

 َكِلَملا َرَمَعَو ٍسْمَّسلا ُمْوَض َنََدت ِنّولملا ٍذفاونلا جاجُر َرِبَعف !ٌبيِهَم
 دولا هن َنْيَأ ءادر روّنلا مّرُح ْنِم ةَلْوَح ابان ؛ رجاس لامي ٌباَّشلا

 ْنِم ىهْنَأو اًضايِت َدَقَأ َقيانَر يعاّرلا اصَع ْثَرَعْزَأو !ُبّهّذعلا يكلم
 راريخلا نم اق َدَشَأ راريخاب هليلكإ ٌدورُو ْتَقّلأَكو .ِناجّلْؤَّصلا بآل

 .جاّتلا تيقاوَي
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 َنوروهبملا ُدونَجلا ٌَعَرْسأف «ةّباهمو ٍلالَج َةَمثو ُباَّشلا ُكِلَملا َفَكَو

 سلجم سيئر َلاقو .َنيِهودْشَم َنونَحْنَيو اهدامْغَأ ىلإ َفويِشلا َنوَدُرَي

 َتَلَخَدو ,تاقؤجيلا ُديشانأ ْتَدَدَرَتو «قاوبَألا ٌتاوْصَأ ْتَلَع ّمُث

 ُكِلَملا َلَرَت ذئَدْنِع .خويّشلا سِلمَم رْضَق يف ىرْبكلا ةعاقلا ٌعومْجملا

 رَطّنلا ىلَع ساّنلا َنِم ٌدَحَأ ْوُجَي ْمَل نِكَل ىشّمو ربثملا ِتاَجَرَم ُباَّشلا
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 اهُمدَعُ يدنا ٍلْكَشلاِب 0
 ٍركؤَ ْنِم ّصِنت الأ ىلع انضرح انا اَضنَأ رابكلل ىيف
 ًاهكارأ امك ِتاَيِصْخّشلا ءانب ْنِمو لمعلا اهِئَلَع ٌموقَي يلا ةركفل

 َكِلَدكو ةياَْألا تكلا نيوانحت ىلع ةظَقاحُملا ىلَع انضر حو

 يف هن مو «لْضألا يف ْتَدَرَو امك «نكامألاو ٍمالغَألا ء راك ع

 يح ّْن ءِصّصِل ماعلا وَلا ِنَع ةّيقيقَح ةروص ءاطغإ

 يذلا ٍفدَْلةَمْدو ةيحيراتلا ثادخألاو ٌةيعامتالا عاضْألاو

 ان ىلع .ٌئملاعلا بألا ىلإ ٍفْوعَتلِل قير ٌديِهَْتَوُمو هَل ىعشت



 ١ يلا نك رم عوضؤملا

 ثيل هليل ظَْلا ةبيرَ يملا ةّواث ءامشأب َيِبرَعلا راقلا

 يف ٌموقتو «قيوُضتلا ُةَديدَس اهّنأب اهلُك ٌصَصِقلا هذ ٌذاتنَتو
 نراعتتالا صصّصقلا هذه دعو ةريثخلا تارّماغُملا ىلَع اهيلاغ
 يضرُت ةّيحاتلا ه ني يهز باشا روهنجم يضر الضأ تي

 ّ لوهجَملا فاشتكاو قالطنإلل ْمُهَبُحو ْمُهَتِدابَمو ْمُهَرِعاْسَم

 بح ىلع ُموقت هَ اهيلاغ يف نكت نو ؛ ءاهَعيمَج ّصَصقلا

 ناسنإلا حافك ُرّوَصَت 3 «ةّيئاسْنإلا ٍرِعاشملا 0 اًوانَتَت ةَرَماْعُملا

 .تايِحضُتلاب اََي نأ نود ايلغلا هُمُ قيل

 را اج ينضُ ير ولم موسزب تاز امك

 قفا ةّيحيراتلاو ةّيِعامتالا تاَيفلَحلا ُرّوَصُتو ءصّصقلا



 ا[
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